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 2 (000) رفع املالم عن األئمة األعالم

 هللا الرحمن الرحيم.بسم 
ا، ا كثير  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في رفع المالم عن األئمة األعالم:
ا يخالفه اشتراطه في خبر العدل اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروط   السبب الرابع

 فيها غيره مثل اشتراط.
ا هذه يشترطها بعض أهل العلم ويخالفه ا أو يكون فقيه  ا أو يكون حر  كاشتراط أن يكون مبصر  

 غيره ويترتب على هذا تصحيح الخبر الذي يأتي من قبل هذا أو تضعيفه.
 أحسن هللا إليك.

أن يكون المحدث  مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة واشتراط بعضهم
ا إذا خالف قياس األصول واشتراط بعضم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به فقيه  

البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه السبب الخامس أن يكون الحديث أن يكون 
 الحديُث قد بلغه وثبت..

توافر الهمم على نقله وال ينقل إال  مضمونه تعم به البلوى يعني إذا كان الخبر مما تعم به البلوى 
من قبل واحد ويكون مثار شك عند بعضهم لكن الواحد الثقة العدل تثبت به الحجة وخبره ملِزم 
وال أدل على ذلك من حديث األعمال بالنيات النية شرط لكل عمل شرعي وثبتت بخبر عمر 

 رضي هللا عنه الذي ال ُيروى إال من طريقه.
 أحسن هللا إليك.

لسبب الخامس: أن يكون الحديث أن يكون الحديُث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه وهذا يراد ا
في الكتاب وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل الحديث وهذا َيِرُد في الكتاب والسنة مثل الحديث 
المشهور عن عمر رضي هللا عنه أنه ُسئل عن الرجل يجنب في السفر فال يجد الماء فقال ال 

تى يجد الماء فقال له عّمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في يصلي ح
اإلبل فأجنبنا فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما أنت فلم تصلِّ فذكرت ذلك للنبي فذكرت ذلك 

إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه األرض فمسح بهما وجهه »فقال  -صلى هللا عليه وسلم-للنبي 
فقال له عمر اتق هللا يا عمار فقال إن شئت لم أحدث به فقال بل نوليك من ذلك ما  «هوكفي

توليت فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخالفها وذّكره عمار رضي هللا عنه فلم 
 ا بل أمره أن يحدث به.يذكر وهو لم يكذب عمار  

ح لكنه نسي رضي هللا عنه لو لو كذبه لتعارض قول عمر مع قول عمار واحتجنا إلى مرج
 وأرضاه ووكل ذلك إلى أمانته وديانته وتركه يحّدث به.

 أحسن هللا إليك.
 طالب: ...............



 

 

 

 

 

3

  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

إن شئت لم أحدث به اآلن هو حّمله األمانة وبرئ من عهدة الكتمان ولدى عمر رضي هللا عنه 
ة فإذا حمله إياه وهو بهذا من الحرص على الدين والعمل به وتبليغه ما يكفي ما تبرأ به الذم

المثابة نعم ساغ له أن يسكت ألنه ال يطلب من األمة كلها أن تتوافر أو أكثر من واحد يتوافرون 
على نقل الحديث وبلغه إياه وعمر تبرأ الذمة بتبليغه وقد يرى عمر من المصلحة وقد أمرنا 

في حرصه على الدين وغيرته  باالقتداء به ما ال يراه عمار المقصود أنه من كان بمثابة عمر
عليه والذي حداه إلى مثل هذا الكالم هو الغيرة على الدين لكن إذا كان غيره ممن يخشى من 
الدين مثل هذا ما تبرأ الذمة بتبليغه فرق ممن يخشى على الدين ومن يخشى من الدين هذا فرق 

 كبير.
 طالب: ...............

 اللي في عصره.

 أحسن هللا إليك.
صلى هللا عليه -وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال ال يزيد رجل على َصداق أزواج النبي 

ا أعطانا هللا إياه ثم وبناته إال رددته فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين لَم تحرمنا شيئ   -وسلم
فرجع عمر إلى قولها وقد كان   ٠٢النساء:  ژ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ژقرأت 
 نسيها وكذلك ما روي أن عليًّا.ا لآلية ولكن حافظ  

قد يكون اإلنسان حافظ لكتاب هللا جل وعال ضابط الحفظ متقن لكن يكون عنده في االستدالل 
أو في حضور الدليل في وقته يكون فيه بطء كثير من من اإلخوان والشباب يحفظون القرآن لكن 

لمنصوص صراحة بالقرآن قد يتأخر االستدالل عن وقته حتى ُيسأل بعضهم عن بعض المسائل ا
امرأة ُطلقت قبل الدخول كم  وهو حافظ لهذا اآلية كغيرها لكن في وقتها ما تحضر نقول مثال  

ذا تحايل عليه السائل وأطال عليه السؤال طلقها قبل الدخول وهي آيسة أو ذات إقراء هل  ؟تعتد وا 
تعتد في أطول األجلين تحايل عليه خالص ينسى النص اللي عنده وبعضهم قد يجيب بخالف 

دواؤه وعالجه التدبر للقرآن مع قراءة تفسير ُيعنى باألحكام  هذا النص الذي يحفظه على كل حال
 ح الذهن.نباط مثل هذا يفتِّ واالست

 أحسن هللا إليك.
 وكذلك ما ُروي.

 طالب: ...............
وهللا أنا أشوف لو أقل األحوال ُتجرد رؤوس المسائل من تفسير القرطبي طيب رؤوس المسائل 

 من غير إفاضة مما يستنبط من كل مسألة من كل آية نعم.
 طالب: ...............
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ى عليه مثل هذا وخفي عليه خبر االستئذان ووجد عند من دونه بمراحل ما ال ما ُيستبعد أن يخف
 ا.يفترض في شخص من األشخاص أن يجمع العلم كله أبد  

 طالب: ...............
 ال ال ال، ما فيها إشكال.

 أحسن هللا إليك.
 طالب: ...............
 أيهن أيهن القصص؟

 طالب: ...............
 عمار؟ مع المرأة واال مع

 طالب: ...............
ال، مع المرأة محل محل كالم طويل ألهل العلم ظنيت المسألة مع عمار مع عمار ما فيها 

 إشكال.
 طالب: ...............

 عمار؟ القصة في الصحيح ما فيها إشكال.
 أحسن هللا إليك.

 وكذلك ما روي أن عليًّا ذكر الزبير يوم الجمل.
يأخذ منها ما يريد من أراد أن يمدح عمر مدحه بهذه القصة ومن أراد  قصة عمر مع المرأة كل

 أن يذمه ذمه بهذه القصة على كل حال القصة فيها كالم طويل ألهل العلم.
 أحسن هللا إليك.

صلى هللا عليه -ا عهده إليهما رسول هللا ا ذكر الزبير يوم الجمل شيئ  وكذلك ما روي أن علي  
 .-وسلم

 ذكَّر ذكَّر.
ر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول هللا وكذلك ما روي أن علي   صلى هللا عليه -ا ذكَّ

 فذَكره حتى انصرف عن القتال وهذا كثير في السلف والخلف. السبب السادس.. -وسلم
ا ما سيان وكثير  النسيان النسيان من يعرى من الخطأ والنسيان ما فيه أحد يسلم من الخطأ والن

 اثنان فنسى أحدهما ويذكرها الثاني كثير هذا.ص يشهدها تحصل قص
 أحسن هللا إليك.

ا عنده مثل لفظ اللة الحديث تارة لكون اللفظ في الحديث غريب  السبب السادس عدم معرفته بدِ 
 المزابنة والمخابرة والمحاقلة والمالمسة والمنابذة والغرر.
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

عن كونه  ستنبط منه الحكم المناسب فضال  لم يستطع أن يفإذا لم يعرف المراد من هذا اللفظ 
 ڳ گ گ گ ژالذي ال يعرف معنى المحروم في قوله تعالى:  يفهم غير المراد منه فمثال  

هذا ال يستطيع أن  !ما يعرف وش معنى محروم  ٠٢ - ٠٢المعارج:  ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
ا لفهمه  ن فهم منه خالف المراد وخالف المقصود استنبط منه حكما تبع  يبني عليه حكم وا 

ا ما ُبني عليه خطأ وهذا كثير في األلفاظ التي تختلف فيها الحقائق الشرعية الخاطئ فيكون أيض  
 مع الحقائق العرفية.

 أحسن هللا إليك.
ال »إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها وكالحديث المرفوع 

فإنهم قد فسروا اإلغالق باإلكراه ومن يخالفه ال يعرف هذا  «طالق وال عتاق في إغالق
 .-صلى هللا عليه وسلم-التفسير وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي 

يكثر عند اختالف الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية مثل المحروم في عرف الناس نعم هذا 
اآلن المحروم الذي عنده األموال الطائلة في البنوك لكنه ال يستفيد منها هذا يسمونه محروم وفي 

ن الصدقة لكونه ال مال يسأل يتعفف عن السؤال فيحرم  العرف الشرعي هو الفقير المحتاج لكنه
له وال يتعرضه فالذي يمشي على الحقيقة العرفية يقول هؤالء التجار الذين ال ينفقون على يفطن 

 أنفسهم يصرف لهم من الزكاة.
 طالب: ...............

مثله، المقصود أن لو مشى على الحقيقة العرفية قال تصرف الزكاة لمثل هؤالء وهم في عرف 
 ال.الشرع أغنياء ال يجوز أن تصرف لهم الزكاة بح

 أحسن هللا إليك.
وهو يحمله على على ما يفهمه في لغته بناء على أن األصل بقاء بقاء اللغة كما سمع 

 ..ا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر ألن لغتهم ألن لغتهم إنما هيبعضهم آثار  
ر ا في أحاديث كثيرة  نما هو ما ُينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد فإنه جاء مفسَّ ألنه لغتهم وا 

 صحيحة وسمعوا لفظ الخمر..
ُينبذ له لكنه ال يترك حتى يشتد ويقذف بالزبد يكون هناك احتمال  -عليه الصالة والسالم-النبي 

نبذ له يقول النبيذ حالل عاد إذا وجد يُ  -عليه الصالة والسالم-إسكار ال، فالذي يسمع أن النبي 
هذا اللفظ وصدر له هذا الحكم اختلط األمر بين النبيذ الذي يسكر وبين النبيذ الذي ال يسكر نعم 

 اتحاد اللفظ.
 هللا يحسن إليك.

 وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير الَعنب المشتد خاصة.
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 الِعنب الِعنب.
 أحسن هللا إليك.

سمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير الِعنب المشتد خاصة بناء على أنه و 
 كذلك في اللغة.

ن  نعم منهم من يقصر كالحنفية حقيقة الخمر في عصير العنب وما عداه ال يسمى خمر لغة وا 
وغطاه كان يشمله التحريم لوجود العلة التي هي اإلسكار لكن من يقول أن الخمر ما خامر العقل 

ا وُحرمت الخمرة بالمدينة وليس فيها إالخمر البسر ال من أي أصل كان هذه حقيقته لغة وشرع  
 يوجد ُخُمر العنب فدخولها في الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية قطعي.

قد جاء من كان  نلى أنه كذلك في اللغة وا  عصير العنب المشتد خاصة بناء عفاعتقدوه 
ا أو األحاديث أحاديث صحي حة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر وتارة لكون اللفظ مشترك 

ن كان المراد هو اآلخر كما أو متردد   مجمال   ا بين حقيقة ومجاز فيحمله على األقرب عنده وا 
حمل جماعة من الصحابة في أول األمر الخيط األبيض والخيط األبيض والخيط األسود على 

 الحبل.
لحبل الخيط حقيقته الحبل ففهموا من اآلية أن المراد الحقيقة فوضعوا هذه حقيقته هذه حقيقة ا
 لكن ليست هذه الحقيقة هي المرادة.حبل أسود وحبل أبيض 

 أحسن هللا إليك.
آية النساء آيَة النساء   ٢٤النساء:  ژ وئۇئ وئ ەئ ژوكما حمل آخرون قوله تعالى: 

 على اليد إلى اإلبط وتارة لكون الداللة من النص خفية فمن جهات داللة..
ح من هذه  نعم اليد تتناول الكف وتتناول إلى المرفق وتتناول إلى اإلبط كلها يقال لها يد والمرجِّ

حه الدليل.  المرجَّح من هذه االحتماالت ما يرجِّ
 هللا يحسن إليك.

ا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكالم إن جهات دالالت األقوال متسعة جد  فإن جهات ف
بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم وال يتفطن لكون هذا 

 في ذلك العام ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب واسع. المعنى داخال  
نعم يلوح له معنى من هذا النص في وقت من األوقات ثم عند الحاجة ينسى ولذا القيد والتقييد ال 

 ومعنى حديث يغلب على ظنك أنه ال يوجد عند غيرك قيد.بد منه فإذا الح لك معنى آية 
 العلممممممممممممممممممممم صمممممممممممممممممممميد والكتابممممممممممممممممممممة قيممممممممممممممممممممده

 
 ......................................

. 
 

 هللا يحسن إليك.
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ما ال تحتمله اللغة ما ا ال يحيط به إال هللا وقد يغلط الرجل فيفهم من الكالم وهذا باب واسع جد  
 السبب السابع.. -صلى هللا عليه وسلم-ال تحتمله اللغة العربية التي ُبعث بها الرسول 


